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Heemsteeds
orkest opende
klassieke jaar

Vorstperiode
van 2 dagen

Sportieve vluchtelingenbroers 
in Zandvoorts gastgezin

Twee jonge Syrische vluchtelingen, die in november in de crisisopvang in Zandvoort 

zaten, wonen inmiddels bij Sam en haar gezin in Nieuw Noord. Ze danken dat min of 

meer aan hun sportieve achtergrond; de broers Mo (22) en Alaa (17) zijn uitblinkers 

in respectievelijk triatlon en zwemmen.

‘Dat was nog eens 
een snelle winter…’

Sam: “Ik was voor Vluch teling en-
werk vrijwilligster bij de crisisop-
vang in de sporthal. Een van mijn 
zoontjes, ik heb er drie, kwam in 
contact met de jongste. De jon-
gens zijn een paar keer bij ons 
thuis geweest. Toen ze met de hele 
groep vluchtelingen naar de vol-
gende crisisopvang in Heemskerk 
moesten verhuizen, hebben we 
contact met ze gehouden. Ze 
lieten blijken dat het daar niet zo 
goed was als in Zandvoort: het 

eten was niet goed en er waren 
nog een paar andere minpuntjes. 
We hebben ze toen in Heemskerk 
opgezocht en we zagen toen zelf 
dat het niet goed was. Mijn man 
en ik besloten toen om de twee 
broers zo lang bij ons in huis te 
nemen. Van Mo hoorden we dat 
hij een hele goede triatlonatleet is 
en Alaa kan heel goed zwemmen.“

Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld  oplage 9.500 exemplaren www.zandvoortsecourant.nl

Zandvoorter in
tv-programma
‘The Island’

Hockeysters
scoren lustig
erop los
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Frontale aanrijding door gladheid | Foto: Michel van Bergen

Door gladheid zijn zaterdagavond bij een frontale aan-
rijding twee gewonden gevallen. Het ongeval gebeur-
de rond kwart over tien op de Zandvoortselaan tussen 
de rotonde en het ecoduct. Door de hagel was het weg-
dek glad geworden waardoor het mis ging en de wa-
gens frontaal met elkaar in botsing kwamen.

Brandweer, politie en ambulance 
kwamen ter plaatse om assisten-
tie te verlenen. Twee mannen die 
in een van de voertuigen zaten 
moesten voor behandeling naar 
een ziekenhuis, de inzittende 
van het andere voertuig kwam 
met de schrik vrij. De verkeers-

ongevallenanalyse (VOA) van de 
politie is direct een onderzoek 
gestart naar de exacte toedracht 
van het ongeval. De weg was 
tijdens de afhandeling van het 
ongeval deels gesloten. Verkeer 
van een kant kon gebruik maken 
van het naastgelegen � etspad.
 

De sportieve vluchtelingen Alaa (l.) en Mo met Sam in hun midden

Frontale aanrijding 
door glad wegdek
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Verkoop -  Verhuur  -  Onderhoud -  Schadeherste l

Beter Mobiel Max Planckstraat 44
www.betermobiel.nl 023 – 5 735 735

SCOOTMOBIELEN

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Bijeenkomst over WhatsApp 
Buurtpreventie. Kijk op pagina 12

Gemeente Zandvoort

Koene Cleaning Zandvoort
Tel. 06-1432 4444

www.koenecleaning.nl

Telescoop 
raambewassing 

met kalkvrij water

heren mode
monsterverkoop bekende merken
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Verschijnt iedere donderdag en wordt gratis
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld!

Kantooradres: Hogeweg 30, 2042 GH Zandvoort 
Tel. 023 - 57 327 52 • info@zandvoortsecourant.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

Advertentie acquisitie: Ronald Arnoldt: 
Tel. 06 - 2125 8459 - ronald@zandvoortsecourant.nl
Ingrid Muller: Tel. 06 - 2453 0167 - ingrid@zandvoortsecourant.nl
Bladmanager: Gillis Kok 
Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl

Centrale redactie: Joop van Nes 
Tel. 06 - 1448 2685 • joop @zandvoortsecourant.nl

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Tel. 023 - 57 156 53 • info@irdesign.nl

Druk: Rodi Rotatiedruk
Verspreiding: ZVO Verspreiders 
Tel. 06 - 1139 1478 • www.zvo-verspreiders.nl

Uitgever: Zandvoort Press B.V.
Oplage: 9.500 exemplaren

Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Meer cursussen, workshops, 
informatie of aanmelden: 

www.pluspuntzandvoort.nl
023 5740330  Hella Wanders 

cursus@pluspuntzandvoort.nl

Bewegen volgens het LABAN principe

Mary Nieuwenhuis is gediplomeerd bewegingstherapeute 
met een jarenlange ervaring, gebaseerd op Rudolph Laban 
‘s bewegingsleer. Graag wil zij haar kennis delen met andere 
mensen, ook geschikt voor hen, die al op leeftijd zijn. Na af-
loop is er gelegenheid tot gezamenlijk koffi e drinken. € 40,-
donderdag 10:30 – 11:30  
11 februari t/m 21 april

Bloemschikken

Valentijn Verras een geliefde met een eigen gemaakt 
bloemstuk. We gaan aan de slag met verse bloemen, 
decoratie materiaal en oase om een uniek stuk te creëren.  
U gaat met een bloemstuk naar huis. € 25,-
Woensdag 14:00 – 15:30 uur 10 februari

Mandala Tekenen

Mandala’s inkleuren is leuk en eigentijds. Mandala’s zelf 
ontwerpen is helemaal leuk. Tijdens deze workshop leer je 
te ontwerpen met de passer en geo - driehoek. € 15,-
Vrijdag 13:00 – 16:00
5 en 12 februari

Nederlands 

Voor cursisten voor wie Nederlands de 2de taal is. In 
groepsverband en in ontspannen sfeer oefenen. € 55,-  
Donderdag 10:00- 12:00 28 januari

Vrij werken met textiel

Heeft u altijd al een handwerktechniek willen leren zoals 
b.v. quilten ,breien, haken of een knuffeldier maken dan 
is dit de gelegenheid om het te leren of om u erin te 
verdiepen. € 60,-
Vrijdag 10:00 – 12:00
19 februari t/m 27 mei (om de week)

Windows 10 

Workshop Iedereen met windows 7 of 8 kan deze versie 
gratis downloaden. SeniorWeb legt u de laatste verande-
ringen uit. Neem uw eigen laptop mee of reserveer een 
laptop. € 22,-
Dinsdag 10:00 – 12:00 16 en 23 februari

iPad optimaal gebruiken

Tijdens 8 lessen van 2 uur leert u door middel van duide-
lijke uitleg, voorbeelden, oefeningen en tips hoe u de vele 
mogelijkheden van de iPad snel onder de knie krijgt. Incl 
handleiding. € 110,- 
Vrijdag 10:00 – 12:00 uur
12 februari t/m 8 mei

Bridge Vervolg

Een spel voor hoofd en handen. Deze cursus is een 
vervolg op de beginnerscursus of voor mensen met enige 
bridge ervaring. € 110,-
Maandag 19:30 – 21:30 uur
6 januari t/m 20 april

Bedroefd om de grote leegte die hij achterlaat, maar dankbaar 
voor de liefde en zorg die hij ons heeft gegeven, delen wij u 
mee dat mijn moppie, onze vader, schoonvader, opa, mijn 
broer, zwager en mijn schoonzoon plotseling van ons is 
heengegaan

Dirk Koper

Moos

Zandvoortô 22 oktober 1953                                      † 15 januari 2016

Trijntje Koper - Koning
Raymond en Barbara
 Demy, Brian
Sabrina en Dave
 Tom, Rick
Romy

Rina en Kees
Els Koning - van Loevezijn

Moos is overgebracht naar Uitvaartzorgcentrum Zandvoort, 
Tollensstraat 67 te Zandvoort. Er is gelegenheid tot afscheid 
nemen en condoleren op donderdag 21 januari van 19.00 
tot 20.00 uur.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie vindt plaats 
op vrijdag 22 januari om 9.30 uur in de kleine aula van 
Crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 
te Driehuis.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren bij ons thuis in 
de Kochstraat 19 te Zandvoort.

Kochstraat 19, 2041 CE  Zandvoort

HOOG HOOG HOOGLaag Laag
W A T E RJAN

Waterstanden

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

0 8 . 5 5
0 9 . 5 5
1 0 . 4 6
1 1 . 2 6
0 0 . 0 5
0 0 . 3 4
0 1 . 1 5
0 2 . 0 4

13.22
14.18
15.05
15.49
04.15
04.58
05.38
06.16

2 1 . 2 4
2 2 . 2 4
2 3 . 0 5

-
1 2 . 1 0
1 2 . 5 6
1 3 . 4 6
1 4 . 2 5

-
-
-
-

16.27
17.08
17.45
18.26

01.00
01.59
02.49
02.36

-
-
-
-

21
22
23
24
25
26
27
28

Burgerlijke stand
2 JANUARI –  15  JANUARI 2016
Geboren:
Paso Las Illas, zoon  van:  van der Burg, 
Martijn  en:  Hoekstra, Juliette Aimée

Getrouwd:
Wilkins, Sebastian Thomas en:  Harder, Kelly

Overleden:
Van der Veld,  geb. Steggerda, Carolina Maria, geb. 1928
Bol, Elias, geb. 1934
d’Hont,  Cornelis Josef, geb. 1956
van Diepen,  Justus Marcus,  geb. 1960
Mulder, geb. Beijk, Petronella Anna 
Geertruida, geb. 1932
Bouwman,  geb. Lindeman, Alida, geb. 1936
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Presentatie: Irene de Jager en Rob Petersen

Programma voor de uitzending van zaterdag 23 januari:

10.10 uur Jazz aan Zee/Ton Ariesen

10.25 uur Onder voorbehoud

10.40 uur Restaurant Ladychef, nummer 27 van Nederland/ 
 Marjolein en Jessica

11.10 uur Voornemens en vooruitzichten politieke partijen/
 Gert Toonen, PvdA en Willem Paap, SZ

11.40 uur Stand van zaken huurdersplatform/
 Dini van der Werff- van der Mije en Teresa Mok
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kunnen  de kerst- en nieuwjaars-
kaartjes wel weg. Ze zijn nog 
steeds aan de huiskamerdeur  
geplakt. Dit tot grote verbazing 
van  m’n kleindochter uit Leek 
die gezellig een dagje langs 
kwam.  “Het is allang nieuw 
jaar oma , dat weet je toch wel!”  
Natuurlijk weet ik dat maar ik 
heb haar niet verteld dat ik  vro-
lijk wordt van de kerstkaarten. 
Want niets is leuker om elke dag 
post te ontvangen.   Hoewel het 
elk jaar minder wordt door de 
digitalisering.

Het viel mij op hoeveel postbo-
des eigenlijk de post rond bren-
gen. Rond de kerstdagen kreeg 
ik vier keer per dag  een andere 
postbode aan de deur. En het 
gekke is dat ik aan ze ging wen-
nen. Zo is er een vrouwelijke 
bode die altijd heel vriendelijk 
naar mij zwaait wanneer ik ge-
noeglijk aan de koffie zit. Dan 
is er een postbode die voordat 
hij de post bezorgt binnens-
monds staat te mopperen. Ik 
heb hem een keer naar de re-
den gevraagd . “De brievenbus 
is te klein” was z’n antwoord.  
Jammer, maar ik ben toch niet 
van plan om mijn oude deur te 
vervangen voor een moderne 
alleen omdat de postbode de 
brievenbus te klein vindt.  Dan 
is er ook een postbode op een 
brommertje die met een nood-
vaart over de stoep komt aan 
gesjeesd. Hij brengt veelal 
stadspost rond. 

Zo las ik onlangs dat in België 
de postbodes er een nieuwe 
taak bij krijgen. Ze gaan ou-
dere mensen extra in de gaten 
houden. Is het huis schoon, 
ruikt de bewoner niet naar 
urine? Vanwege de aanspraak 
lijkt het de ouderen wel wat. De 
postbode, die door de digitali-
sering steeds minder brieven 
bezorgt, krijgt daardoor meer 
werk. Gelukkig is deze sociale 
controle nog niet naar ons over-
gewaaid. Ik moet er toch niet 
aandenken dat de mopperende 
postbode mij moet controleren. 
Dan zal er vast en zeker in zijn 
ogen niets aan mij deugen. Zo 
zou ik te langzaam lopen en 
naar knoflook ruiken.  Uiteraard 
grappig bedoeld en zo zal het 
beslist niet gaan. Een op-
lettend oog is mooi, maar 
een té kritisch oog wekt 
irritatie op. Zelfs het oog 
van een postbode! 
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Djeno

Gastzangeres Simone Pormes bij Jazz in Zandvoort

Nieuwe baas voor Djeno

Een winterse jazzy zondag 

Over de hond is veel commotie 
ontstaan na een voorgenomen be-
sluit om het dier te euthanaseren. 
De hond was in eerste instantie af-
gestaan vanwege ‘onbetrouwbaar 
en agressief gedrag’. Euthanasie 
leek geboden nadat het dier circa 
drie jaar in het asiel had gezeten 

door Nel Kerkman

Voor de intro van het trio nam 
voorzitter Hans Reijmers het 
woord en nodigde de aanwe-
zige jazzliefhebbers uit om na 
de pauze te toosten op het 15e 
jazzseizoen van Jazz in Zandvoort, 
een ijzersterke formule die steeds 
meer publiek uit de regio naar 
Zandvoort trekt. Ook deelde hij 
mee dat in het nieuwe seizoen op 
muzikaal gebied genoeg verras-
singen op de agenda komen. 

Vervolgens werd het podium in-
genomen door de muzikanten 
en gastzangeres Simone Pormes. 
Zij eiste de aandacht op met haar 
mooie warme stem en haar bij-
zondere ballads, afgewisseld door 
Latin jazz. Pianist Karel Boehlee 

Dat werd onmiddellijk opgepikt 
door de Zandvoortse zwem-
trainer Jos Kras, die ze meenam 
naar zwembad de Planeet in 
Haarlem.

Al snel kwam Mo in contact met 
‘Ironman’-sporter Patrick de 
Vries, die het talent van Mo on-
middellijk zag en er voor heeft 
gezorgd dat hij kan meetrai-
nen in Alkmaar met de Noord-
Hollandse selectie. Mo, die zich 
helemaal thuis voelt in het gezin 
van Sam, vertelt dat hij in Syrië 
op de sportuniversiteit zat, een 
soort CIOS. “Ik was derdejaars. 
Moest nog een jaar. Ik heb in tal 
van landen meegedaan aan tri-
atlonwedstrijden, waaronder in 
Japan.” Maar door de gevaarlijke 
situatie in Aleppo, waar hij met 
zijn ouders, zusje van 19 en Alaa 
woonde, is hij met zijn broer naar 
West-Europa gevlucht en kwa-
men zij uiteindelijk in Zandvoort 
terecht. De ouders en zusje wo-
nen nog in Aleppo. Zo gauw Alaa 
een verblijfsvergunning heeft 
kan hij een aanvraag doen voor 
gezinshereniging in Nederland.

Sam vertelt: “Omdat zij beiden 
opvallen in hun sport, is er on-
middellijk van alles geregeld. Ze 
mogen sporten zoveel ze willen, 
gratis naar de sportschool, ze 
hebben sportspullen gekregen, 
zodat ze naar hartenlust kunnen 
trainen. Het enige wat we nog 
zoeken is een goede sportfiets 
waar Mo voor zijn triatlon kan 
trainen. Mogelijk kan iemand 
hem een fiets lenen of sponso-
ren. Dat zou geweldig zijn.” Mo 
vertelt dat hij dagelijks vijf uur 
traint. “Hij gaat al om vijf uur op 
de fiets naar het zwembad in 
Heemstede en Alaa gaat dage-
lijks naar de Planeet”, aldus Sam. 
Beide broers hopen in Nederland 
te kunnen blijven. Mo: “Wellicht, 
als ik goed genoeg ben, kan 
ik voor Nederland meedoen 
aan wedstrijden. Mijn droom is 
het halen van de Olympische 
Spelen.”

en ook een herplaatsing mislukte 
was vanwege zijn gedrag.

Een besluit tot euthanasie wordt 
door de Dierenbescherming niet 
vaak en lichtvaardig genomen. 
Meestal gaat het hierbij om uit-
zichtloos fysiek lijden en wordt 
een besluit dus op zogeheten 
‘medische indicatie’ genomen. 
De opvang in Kennemerland had 
niet besloten om externe deskun-
digheid te raadplegen, noch om 
Djeno elders te plaatsen. Dat is 
blijkbaar geen goede beslissing 
geweest. Na een evaluerend ge-
sprek met de medewerkers van 
de opvang zijn de bestaande 
afspraken inmiddels opnieuw 
vastgesteld.

begeleidde haar fantastisch en 
zijn spel verdiende terecht ap-
plaus. Slagwerker Kim Weemhoff 
toonde zijn kwaliteiten met super 
gave drumsolo’s en kreeg daar-
voor alle ruimte. Net zoals de on-
vermoeibare en enthousiast spe-
lende bassist Eric Timmermans. 
Wat een performance was het 
voor de pauze voor Pormes om af 
te tasten welk genre het publiek 
waardeerde. Na de pauze had zij 
haar programma aangepast en 
was er meer muziek van Antonios 
Carlos Jobim. Vooral het lied ‘O 
que tinha de ser’ werd, samen 
met pianist Boehlee, fantastisch 
vertolkt. Maar ook jazzklassie-
kers zoals ‘My funny Valentine’ en 
‘Bye, bye blackbird’ werden niet 
vergeten. Het was weer een fan-
tastische middag!

Dat Sam en haar man Said, die 
als tolk actief was geweest bij de 
crisisopvang in de sporthal, de 
twee broers in huis hebben ge-
nomen is toch wel heel sociaal. 
Sam: “Het is natuurlijk wel een 
aanslag op onze portemonnee. 
We krijgen geen geld voor ze. 
We zijn afhankelijk van hulp en 
bijdragen. We hebben tiental-
len brieven geschreven, onder 
andere aan het COA en politiek 
Den Haag. Dat heeft er toe geleid 
dat ze om onduidelijke redenen 
plotseling van de crisisopvang 
zijn overgeplaatst naar een AZC 
in Loon op Zand. Daar krijgen ze 
wel een uitkering. Maar die gaat 
grotendeels op aan treinkaartjes, 
want  ze moeten zich een maal 
per week melden in Loon op 
Zand. Daarna moeten ze weer  
terug naar Zandvoort. Dus aan 
die uitkering hebben ze niets. 
De Zandvoortse wethouders 
Bluijs en Kuipers gaan nu probe-
ren voor elkaar te krijgen of het 
niet mogelijks is dat ze zich op 
het gemeentehuis in Zandvoort 
kunnen melden. Dan hoeven ze 
niet steeds helemaal naar Loon 
op Zand en hebben ze wat aan 
hun uitkering. En zo gauw ze een 
verblijfsvergunning hebben, kun-
nen ze in Zandvoort woonruimte 
proberen te krijgen. Ze willen 
graag hier in de buurt blijven.”

Sam vindt het fijn dat ze met 
haar man en zoontjes de Syrische 
broers kan helpen. “Maar we 
doen het niet alleen hoor. Er is 
nog een aantal vrijwilligsters 
die heel goed werk doet. Door 
de vluchtelingen worden we 
de ‘Angel Hands’ genoemd. Dan 
heb ik het over Mischa, Liesbeth, 
Sandra, Manon en Trees. Die mei-
den hebben ook heel veel goed 
werk verricht en verdienen het 
om hier vermeld te worden.” Om 
meer te weten te komen over het 
werk van de Angel Hands, zie de 
Facebook pagina Angel Hands. 
Het verzoek van de Angels is 
deze FB-pagina te ‘liken’ en te 
delen.

De Dierenbescherming gaat voor de hond Djeno een nieu-
we baas zoeken. De Akita Inu blijkt na een tweede screening 
op een andere locatie dan het dierentehuis Kennemerland 
geen agressief gedrag te vertonen. De Dierenbescherming 
gaat nu een profiel maken van de gewenste nieuwe eige-
naar teneinde tot een geslaagde plaatsing te komen.

Zondag 17 januari was vocaliste Simone Pormes te gast 
bij Jazz in Zandvoort in theater De Krocht. Ze werd bege-
leid door Karel Boehlee aan de piano, Kim Weemhoff op 
de drums en Eric Timmermans op de contrabas.
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Neem dan contact op met Ingrid Muller: 
Tel. 06 – 24530167 

Mail: Ingrid@zandvoortsecourant.nl

BEDRIJVEN
ladder

Ook adverteren op deze pagina? 

Autobedrijf Zandvoort
Hét APK keurstation

In- en verkoop van jong gebruikte 
auto’s - zie onze website
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TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

APK-KEURINGEN
Reparatie en onderhoud van alle merken

Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80

www.autobedrijfzandvoort.nl

APK KEURING 
€ 19,- INCL.
VOOR DIESEL EN BENZINE!

APK KEURING 
€ 10,- INCL.

VOOR DIESEL EN BENZINE

Het Pakhuis
De leukste kringloopwinkel in de regio!

Wij halen ook bruikbare spullen op.
 

Open: do/vrij/za 10-17 uur
Noorderduinweg 48 Zandvoort - 06-53693409

HALTESTRAAT   3                  023 57 66 752     

BISTRO   MMX 

 Italiaanse tapas om te delen  
burgers-mix grill -pizza-pasta
of gezellig voor een drankje..

openingstijden
dond-vrij-zat  vanaf 17.30 uur

zondag  vanaf 16.00 uur  

Stichting
Kinderdagverblijven
Pippeloentje & Pluk
Kinderdagverblijven
Pippeloentje & PlukPippeloentje & Pluk

Tel 023-5713665 • info@kdvskip.nl
www.pippeloentje-pluk.nl

L
Autorijschool W. van der Veld

www.autorijschoolwvanderveld.nl

Al 25 jaar een begrip in Zandvoort!

Actie: € 100 korting 

Bad Zuid is 
op zoek naar 

personeel
Ben je flexibel inzetbaar 

en op zoek naar een leuke baan op het strand?

Wij hebben vacatures voor:
Kok / Bedienend personeel / Een sterke beddenman / Runners 

 / Een duizendpoot voor de ochtenduren in de keuken

Ben je ge�nteresseerd neem dan contact op via de mail: 
info@badzuidzandvoort.nl of bel naar: 06-30157029

Circus Zandvoort 
Bioscoopprogramma 
21 januari t/m 27 januari

WOEZEL & PIP 
OP ZOEK NAAR DE SLODDERVOS
ZA/ZO/WO OM 13.30 UUR

DUMMIE DE MUMMIE 2 
➔ LAATSTE WEEK!
ZA/ZO/WO OM 15.30 UUR

BURNT
VRIJ/ZA/ZO 19.00 
& DO/MA/DI OM 21.30 UUR

MARYLAND
DO/MA/DI 19.00 
& VRIJ/ZA/ZO OM 21.30 UUR

FILMCLUB:
SUFFRAGETTE MET CAREY MULLIGAN 
& HELENA BONHAM-CARTER
WO OM 19.30 UUR

VERWACHT:
SNOOPY & CHARLIE BROWN:
DE PEANUTS FILM ➔ VANAF 28 JAN

ROBINSON CRUSOE 
(3D/NL) ➔ VANAF 10 FEB

FAMILIEWEEKEND ➔ VANAF 18 FEB

Voor kaartverkoop en info www.circuszandvoort.nl

NIEUW

Elke eerste en derde vrijdag van de maand 
live jazz van 20.30-23.30 uur in Grand Café XL

Entree gratis
Start: vrijdag 5 februari 

met Machteld Cambridge Quartet

Meer info: www.xljazz.wordpress.com

Grand Café XL

Start nu met yoga!
Zo. 24 jan. 13.00 - 14.00
Start met yoga workshop voor slechts €15

en/of Beginnerscursus: start ma. 25 januari 18.00 uur.
 6 weken voor slechts € 79

Daandasana Yoga 
Thorbeckestraat 5, Zandvoort (t.o. het Casino) - Tel. 06 39890489

 Tuincentrum

Van Stolbergweg 1 - Zandvoort - Tel. 57 170 93 

We gaan weer open!

Vanaf maandag 25 januari 
bent u weer van harte welkom.

Evenementenagenda

22 Expositie Sprekende kleuren - Start expositie 
van kun ste naar Hans Wiesman,  t/m 13 maart 
in Zandvoorts museum

24 Jazz aan zee - Hot Club de Frank in Thalassa,
  aanvang 17.00 uur

31 Rommelmarkt - In theater De Krocht, 10.00-16.00 uur

31 10.000 stappen wandeling
 Verzamelpunt: Anytime de Oude Halt, Vondellaan, 10.00 uur

FEBRUARI
5 Stand Up Jazz  - Machteld Cambridge Quartet
 in Grand Café XL, aanvang 20.30 uur

❄ JANUARI ❅  FEBRUARI ❆

Heeft u een evenement dat thuishoort in deze agenda? 
Mail het dan naar redactie@zandvoortsecourant.nl
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Rubriek

MET OOG EN OOR
DE BADPLAATS DOOR

Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor?
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl 

(of bel 5732752)

Drukke 
kerstbomenverbranding

Woensdag werden weer de af-
gedankte kerstbomen door de 
Zandvoortse vrijwilligers van 
de brandweer op het strand 
in brand gestoken. Het jaar-
lijkse ritueel was opnieuw ter 
hoogte van het Schuitengat 
georganiseerd, waar gaande 
de dag de berg kerstbomen 
groeide. Volgens een woord-
voerder waren het er net iets 
minder dan vorig jaar, maar 
het spektakel was er zeker niet 
minder om. De toeschouwers 
werden voorzien van gratis 
warme chocolademelk die 
voor een aangename warmte 
zorgde. “Door de wind � kte het 
als een gek en na 10 minuten 
was alles een grote vuurzee. 
Wel trok een rookgordijn rich-
ting Zandvoort Noord, maar 
we hebben voor zover bekend, 
geen klachten gekregen”, aldus 
de woordvoerder.

Nationale 
Voorleesdagen 
Bibliotheek Zandvoort nodigt 
alle kleintjes en hun (groot)ou-
ders uit bij de voorleesdagen 
waar het bekroonde boek  ‘We 
hebben er een geitje bij!’ ge-
schreven door Marjet Huiberts 
centraal zal staan. Het voorlees-
ontbijtfeestje is op woensdag 
27 Januari van 9.00 tot 10.00 
uur. Een VIP zal dan voorlezen, 
onder het genot van een lek-
ker broodje en wat drinken. In 
de middag van 15.00 tot 16.00 
uur is voor alle kinderen van 3 
t/m 6 jaar en hun (groot)ouders 
een dansfeestje. Neem je eigen 
(dieren)knu� el mee, eens kij-
ken of hij ook een feestbeest 
is? Reserveer gratis kaarten via 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl. Alle kinderen van 
0 tot 6 jaar kunnen tijdens De 
Nationale Voorleesdagen gratis 
lid worden van de Bibliotheek 
en ontvangen dan een geitje 
als vingerpopje cadeau.

Zitdansen
Ontmoetingscentrum 
het Juttershuis van 
Amie aan de Burg. 
Nawijnlaan 100 heeft 
sinds kort een gezel-
lige nieuwe activiteit: 
Zitdansen. Elke don-
derdagochtend zijn 
de buurtbewoners en 
inwoners welkom bij 

de wijkgerichte activiteit om 
samen met de cliënten mee 
te doen met zitdansen. Vanaf 
10.30 uur is er inloop met 
ko�  e, met een door de deel-
nemers van het Juttershuis 
zelfgemaakt baksel, om 11.15 
uur start het zitdansen met be-
geleiding door vrijwilligster Els 
Bruyns. Ga gewoon eens ge-
zellig langs en doe mee!

Schelpenpad 
Nieuw Unicum
Achter het duinterrein van 
Nieuw Unicum is een schel-
penpad waarvan cliënten van 
Nieuw Unicum in hun rolstoel 
gebruik maken. Het is een na-
tuurlijk pad met op de grond 
schelpen, echter de duinve-
getatie woekert veelvuldig 
over het pad en overhan-
gende takken belemmeren 
de voortgang. Daarom wordt 
er regelmatig een werkdag 
georganiseerd en de eerst-
volgende is op zaterdag 30 
januari. Heeft u tijd en wilt 
u heerlijk in de natuur bezig 
zijn? Meldt u zich dan aan bij 
Angelique van Deursen: avan-
deursen@nieuwunicum.nl of 
06-13352688. Om 09.30 uur 
wordt er verzameld op het 
terras voor de Lijsterhof. Na 
a� oop, rond 12.30 uur, staan 
Karin en Jan achter de soep-
pan op u te wachten bij het 
activiteitencentrum de Boog.

Moordvrouw in 
Zandvoort
De opnames in Zandvoort 
voor het tv-programma 
Moord vrouw, met Wendy van 
Dijk in de hoofdrol, worden in 
de aflevering van komende 
zondag uitgezonden. Onder 
andere een buskaping is op-
genomen in en rond het cen-
trum. Het programma begint 
zondagavond om 20.00 uur 
op RTL4.

Een gephotoshopte Weeda tijdens zijn survival

Menno Weeda zoals hij echt was tijdens de survival

Menno Weeda in tv-programma ‘The Island’

Het programma is door de zeer 
bekende Britse survivalspecialist 
Edward ‘Bear’ Grylls ontwikkeld 
en is, met groot succes, twee sei-
zoenen op de Britse tv uitgezon-
den. Een productieteam heeft 
het nu naar Nederland gehaald 
en de eerste a� evering zal van-
daag, donderdag 21 januari, om 
20.30 uur op Net 5 te zien zijn. In 
totaal komen er 8 a� everingen.

Weeda woont alweer 12 jaar 
in Zandvoort en werkt bij de 
organisatie op Circuit Park 
Zandvoort; een echt modern 
bedrijf waar in honderdsten van 
seconden gerekend en gemeten 
wordt. Dat is voor de rest van 
zijn verhaal belangrijk want hij 
heeft een maand lang, volledig 
van de buitenwereld afgesloten, 
en zonder de nodige digitale en 
elektrische hulpmiddelen, moe-
ten overleven.

Voorbereiding
Na een oproep in een promo van 
het programma had Weeda zich 
aangemeld en tot zijn verbazing 
werd hij, uit een groep van circa 
3.000 mensen gekozen. “Ik denk 
dat mijn werk in de snelle we-

In de editie van vorige week heeft de redactie twee foto’s afgedrukt bij een artikel over 
winkeldiefstal. Twee vrouwen waren op heterdaad betrapt en door de winkeliers gefo-
tografeerd. Om anderen te waarschuwen voor deze dieven, zijn de foto’s bij het bericht 
afgedrukt. De foto’s cirkelden immers al enige dagen rond op internet. Deze afwegingen 
die gemaakt zijn om de foto’s te publiceren, zijn niet voor iedereen acceptabel gebleken. 
Dit betreuren wij ten zeerste temeer daar wij hiermee dachten een veilig Zandvoort te 
dienen. Het heeft ons echter er op gewezen dat we in de toekomst nog zorgvuldiger 
zullen moeten omgaan met deze afwegingen. 

reld de doorslag heeft gegeven. 
Zo zat er bijvoorbeeld een arts 
in het team van 15 deelnemers, 
maar ook cameramensen en 
mensen met andere noodzake-
lijke kennis en handigheden”, 
vertelt hij. Zo kwam hij 10 da-
gen voordat er afgereisd moest 
worden ineens midden in een 
andere werkelijkheid terecht. Er 
ging een driedubbele screening 
en een telefonisch interview aan 
het vertrek vooraf. “De ploeg die 
op avontuur ging, kon pas kort 
voor vertrek kennis met elkaar 
maken. We kregen ook een hele 

Zandvoorter Menno Weeda heeft in de afgelopen periode 
meegedaan aan het Net 5-programma ‘The Island’. Het is 
een programma over het overleven op een onbewoond 
afgelegen eiland met slechts beperkte hulpmiddelen; een 
ultieme survival dus. Zo mochten de deelnemers slechts 
de kleding die ze aanhadden mee naar het eiland nemen 
om daar te proberen een maand te overleven. Dan kom je 
jezelf absoluut tegen!

korte en summiere survivaltrai-
ning en een lijstje met spullen 
die we mee mochten nemen. Dat 
was echt een heel kort lijstje. Er 
stonden niet meer dan acht spul-
len op die toegestaan waren. Als 
ik twee weken op vakantie ga 
heb ik meer dan één ko� er no-
dig. Nu ging ik een maand weg 
en kon alles in een plastic zak”, 
gaat hij verder. Verder kreeg het 
hele team nog 3 messen, 3 ma-
chetes (kapmessen) en 8 visha-
ken tot hun beschikking, meer 
niet. Voor de communicatie met 
de buitenwereld was een satel-
liettelefoon aanwezig die slechts 
één keer per dag gebruikt mocht 
worden en dan alleen voor even-
tuele noodsituaties.

Ontbering
Toen het vertrek eindelijk daar 
was, werd het duidelijk wat de 
bestemming zou gaan worden: 
een afgelegen eiland voor de 
kust van Panama. De groep werd 
op een afgelegen strandje afge-
zet en dat was het. Zoek het maar 
uit. Bekijk het maar. Maar wat 
moet je als eerste doen? Waar 
ga je slapen? Hoe ga je slapen, 
eten, drinken? Alles moest proef-
ondervindelijk geleerd worden. 
Het liep tegen het einde van de 
regentijd, dus we waren aldoor 
kletsnat. Het werd een echte ont-
bering. Hoe Menno Weeda het 
allemaal heeft meegemaakt en 
of hij het einde van het program-
ma gehaald heeft, verklappen 
we uiteraard niet. Gaat u vooral 
kijken naar ‘The Island’ op Net 5!

Van de hoofdredactie
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Moritz food & drinks
Zeeweg 98    2051 EC    Overveen    

T 023-573 8010    info@restaurantmoritz.nl    www.restaurantmoritz.nl

MORITZ
Food & Drinks

A L L  Y O U  C A N  E A T
m e e r  d a n  1 0 0  v e r s c h i l l e n d e  h a p j e s

Spicy Garlic Prawns
Calamaris Sweet Soy Beef

Sake BeefSake Beef

Crab ClawsCrab ClawsCrab ClawsCrab ClawsCrab Claws

Roti Roll

Seasonal Vegetables

Beef Bapao

Honey Chicken
Mango Shrimp Cocktail

Sake Zucchini

Tofu Five Spices

Buta Teriyaki

Fruit Salad*

Chicken BaaGaa

  Moritz Maki*

Crispy Noodles

China Beef

Sake Nigiri

Avocado Sake Maki

Sake MakiSake Maki

Surimi MakiSurimi Maki

Crispy Maki

Vegetarian Prawns

Carpaccio Maki

Thai Fried Rice
   Sake Sashimi*   Sake Sashimi   Sake Sashimi*

CreuseCreuseCreuseCreuse

  Maguro Sashimi*

Mango Shrimp Cocktail Xiu Mei

Sake Zucchini

Ha Kau

Won Ton Soup

Mango Shrimp Cocktail

Sole Fish*Buta TeriyakiButa Teriyaki

Tuna Wraprolls
Beef Bapao

Tuna WraprollsTuna Wraprolls
Beef Bapao

Tuna Wraprolls

California Temaki

Cha Siu

T 023-573 8010    info@restaurantmoritz.nl    www.restaurantmoritz.nlT 023-573 8010    info@restaurantmoritz.nl    www.restaurantmoritz.nl

California Temaki

Cha SiuCha Siu

Sweet Bite Peppers

Kung Pao Chicken
Kimchi Gyoza

Crispy Noodles

Springrolls

Crispy Maki

Maguro Nigiri

Veggie Wraprolls

Banana FrittersBanana FrittersBanana Fritters

Pepper Rack

Malay SatehMalay SatehMalay Sateh

Croquette BallsCroquette BallsCroquette Balls

Sake Temaki

Beef CarpaccioBeef Carpaccio

Wakame Salad
Tataki Salad

Edamame

Veggie TemakiVeggie Temaki

T 023-573 8010    info@restaurantmoritz.nl    www.restaurantmoritz.nl

SpringrollsSpringrolls

Piri Piri Wings

Sake TemakiSake Temaki

Kani Crab Cakes

Croquette Balls

Seabass Teriyaki

California TemakiCalifornia Temaki

Sweet Rack

Mango Shrimp Cocktail Xiu MeiMango Shrimp Cocktail Xiu Mei

Sole Fish*Sole FishSole Fish

Tuna Wraprolls

Kara Age

Thai Beef Salad

Yukimi Daifuku* Strawberry
  Cheesecake*

Kani Crab Cakes

Icecream

Kara AgeKara AgeKara AgeKara Age

Brownie Bites

 Coquilles St. Jacques*

Kani Crab CakesKani Crab Cakes

Icecream

Kani Crab CakesKani Crab Cakes

IcecreamIcecream

Binnenkort onze nieuwe menukaart 2016
Daarom tijdelijk 15% korting op de menus
Kom snel nog genieten van al deze bites

Moritz  DeLuxe Menu van  € 33,50 voor € 28,50 p.p
Moritz Menu van € 28,50 voor € 24,50 p.p.

Kinderen van € 16,50 voor € 11,50 p.p.

Reserveren: tel. 023 571 5660
Boulevard Barnaart, strandafgang 18
(5 min. lopen vanaf het station).
2041 KB Zandvoort aan Zee
www.thalassa18.nl

ZONDAG 24 JANUARI: 17:00 - 20:00 UUR!

Café ‘Het juttertje’
Muziek middagen vinden één keer per maand plaats in het gezellige café gedeelte van Strand-
paviljoen Thalassa. De toegang is altijd Gratis! Uw gastheer in ‘Het Juttertje’: Ton Ariesen.     
Indien u wenst te eten tijdens of na de optredens, reserveer dan via telefoon 023 571 5660.

Jazz & meer!
bij Thalassa vers aan zee

Hot Club De Frank neemt een nostalgische duik in het verleden met de jaren 
30 muziek van o.a. Django Reinhardt en zijn Quintette Hot Club de France. De 
band staat voor inventief, virtuoos en gretig met eigentijdse arrangementen, 
puttend uit traditionele swing, eigen composities, klezmer en zigeunermuziek. 
Maar vooral kunnen zij keihard swingen. Dat is pas hot…
Hot Club De Frank: Frank Meester - zang / contrabas, Harold Berghuis - 
sologitaar, Wim Lammen - klarinet / saxen en Jelle van Tongeren - viool.

Eerstvolgende optreden: Zondag 28 februari met: ‘JzzzzzP!’

HOT CLUB DE FRANK

LET OP! Aanvangstijd 17:00 u!
(i.p.v. 16:00 uur). Alleen deze maand!

HUURPRIJS: € 850,= p/m 
excl. nutsbedrijven/servicekosten

HUURPRIJS: € 1.030,= p/m 
excl. nutsbedrijven en servicekosten, incl. zwerfparkeerplaats

KIJKMOMENT BIJ ONDERSTAANDE 
HUURWONINGEN!!!

Brederodestraat 15F25 en 15F26 te Zandvoort
Kijkmoment maandag 25 januari a.s. om 11:00 uur!

• Twee ruime maisonnettewoning, één woning met 
3 slaapkamers en één woning met 2 slaapkamers

• Beiden v.v. een zonnig balkon gelegen op het 
zuiden én een bergzolder;

• Voorzien van dubbel glas; 
• Servicekosten ca. € 12,48 p/mnd.;
• Minimale inkomenseis van € 2.550,= 

netto per maand;
• Waarborgsom 1 maand brutohuur;
• Woonoppervlakte ca. 95 m².

Prinsesseweg 16C te Zandvoort
Kijkmoment maandag 25 januari a.s. om 12:00 uur!

• Modern 3-kamerappartement met
zwerfparkeerplaats;

• Centraal gelegen in het centrum van Zandvoort;
• Uitstekend geïsoleerd en v.v. vloerverwarming; 
• Het geheel verkeert in een goede staat;
• Servicekosten ca. € 53,98 p/mnd;
• Minimale inkomenseis van € 2.790,= 

netto per maand;
• Waarborgsom 1 maand brutohuur;
• Woonoppervlak ca. 104 m² excl.balkon.

Louis Davidsstraat 15, 2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234
www.greevenmakelaardij.nl
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De jeugdraad ging na het debat op de foto met burgemeester en wethouders

‘Een schoner Zandvoort begint bij jezelf’

Pluspunt al 10 jaar ‘Hart Voor Zandvoort’

Als kinderburgemeester 
ben jij de baas in Zandvoort

H. Willemse Elektrotechniek 
is noodverlichtingspecialist

Het jeugddebat is het laatste on-
derdeel van het project Jeugd 
en Politiek. Jaarlijks brengen 
raadsleden op Prinsjesdag het 
‘Derde Kamer’-ko� ertje naar de 
groepen 8 van de basisscholen 
en praten dan in de klas over 
politiek. Vervolgens krijgen de 
leerlingen in november een 
rondleiding door het raadhuis 
met een bezoek aan de bur-
gemeester en een wethouder. 
Tijdens de rondleiding vertelt 
een raadslid ze hoe het in de 
praktijk in zijn werk gaat. Tot 
slot mogen ze zelf de praktijk 
ervaren door twee leerlingen 
uit hun midden te kiezen die 

De beide organisaties hadden 
destijds hun eigen accommoda-
ties: AKZA begon in ’t Stekkie en 
later in de voormalige school De 
Duinroos aan de Flemingstraat. 
De SWOZ hield kantoor in het 
Gemeenschapshuis. Door de fu-
sie ontstond er behoefte aan een 
centrale, gezamenlijke locatie. 
Dankzij inbreng van de provin-
cie kon het Wijksteunpunt van 
Pluspunt aan de Flemingstraat 
worden gebouwd. Een mooie 
nieuwe start in een modern, cen-
traal gelegen en laagdrempelig 
gebouw. Het beoogde doel was 
een moderne, toekomstbesten-
dige, brede welzijnsorganisatie; 
in dat opzicht is de fusie zeer ge-

Stuur een mailtje naar marke-
ting@vvvzandvoort.nl en geef 
aan waarom het je leuk lijkt om 
een weekje burgemeester van 
Zandvoort te zijn. Uit alle inzen-
dingen worden 3 kandidaten 
uitgenodigd voor een gesprek, 
waarvan een als kinderburge-
meester gekozen zal worden. 

Na de officiële installatie als 
kinderburgemeester, met een 

Noodverlichting zorgt ervoor 
dat medewerkers en bezoekers 
van bedrijven in geval van cala-
miteiten veilig en snel het pand 
kunnen verlaten. Eigenaren van 
gebouwen en werkgevers zijn 
ervoor verantwoordelijk dat de 
noodverlichtingsinstallatie be-
trouwbaar is. Jaarlijks moet deze 
worden gecontroleerd.  “Wij 
kunnen vakkundige ondersteu-
ning bieden bij die verplichting”, 
vertelt eigenaar Hans Willemse 
van H.Willemse Elektrotechniek, 
“we maken een noodverlich-
tingsplan, zorgen voor aanleg 
of aanpassing van de installatie 
en controleren deze jaarlijks vol-
gens de ISO 79-norm. Kortom: 
we nemen de zorgen geheel 
uit handen. Onze monteurs zijn 
daarvoor speciaal opgeleid.” 

Levens redden
Aandacht voor noodverlichting 
is geen overbodige luxe, vindt 

(Advertorial)

deelnemen aan het jeugddebat.

Bij de behandeling van het eer-
ste onderwerp verliep het debat 
wat moeizaam en stroef. Maar 
daarna werd er onderling goed 
gediscussieerd over de uitvoe-
ring van de door de scholen zelf 
ingebrachte onderwerpen en 
over de zin ervan. De leerlingen 
probeerden elkaar te overtuigen 
van hun mening. Uiteindelijk koos 
de Jeugdraad voor ‘Een schoner 
Zandvoort begint bij jezelf’, om 
iedereen bewust te maken dat je 
zelf moet beginnen met opruimen 
en het niet aan een ander moet 
overlaten. De uitvoering wordt 

slaagd en is het doel bereikt.

Er is in de afgelopen 10 jaar hard 
gewerkt. Niet in het minst door al 
die vrijwilligers waarop Pluspunt 
dagelijks een beroep mag doen. 
Een groot compliment voor hun 
inbreng op al die uiteenlopende 
terreinen en op al die verschil-
lende manieren. Zonder de inzet 
van vrijwilligers was Pluspunt niet 
wat het nu is!

Iedere Zandvoorter weet inmid-
dels de weg naar Pluspunt te vin-
den. En een jubileum is een mooie 
gelegenheid om te laten zien wat 
Pluspunt doet en in de toekomst 
wil gaan doen. Wat zijn de vragen 

overdracht van de ambtsket-
ting van de ‘echte’ burgemees-
ter, zal de kinderburgemeester 
gedurende de Kids Adventure 
Week een aantal gebeurtenissen 
bijwonen. Dus ben jij de opvol-
ger van Beyonce, Jacky, Eva en 
Finn? Geef je dan voor 5 februari 
op door een mail te sturen naar 
marketing@vvvzandvoort.nl en 
wie weet ben jij een week lang 
de baas in Zandvoort aan Zee!

Hans Willemse: “Veel onderne-
mers zien het als een last. Maar 
wanneer ze niet aan de verplich-
tingen voldoen, kunnen ze een 
boete krijgen. Bovendien kun-
nen ze problemen krijgen met 
hun verzekeraar wanneer na 
een calamiteit blijkt dat ze niet 
aan hun zorgplicht hebben 
voldaan. En bovenal: noodver-
lichting kan levens redden. Wij 
helpen om de installatie in uit-
stekende conditie te houden.” 

H. Willemse Elektrotechniek 
is actief in nieuwbouw- en re-
novatieprojecten, variërend 
van gebouwen in de utiliteit, 
woningbouw tot industrie. 
Opdrachtgevers kunnen het 
bedrijf inschakelen voor alle 
elektrotechnische werkzaamhe-
den. De dienstverlening omvat 
het gehele traject: van advies en 
ontwerp tot realisatie en onder-
houd.

In plaats van december vond het jaarlijkse jeugddebat dit schooljaar in januari plaats. 
Vrijdagmiddag voerden 10 leerlingen van de basisscholen in Zandvoort het debat over 
de onderwerpen ‘Een schoner Zandvoort begint bij jezelf’, het ‘opknappen van het ska-
teplein’ en ‘wat te doen als je in een wak valt’. De jeugdraad koos uiteindelijk voor ‘Een 
schoner Zandvoort begint bij jezelf’, ingebracht door de Hannie Schafschool.

Pluspunt is op 1 januari 2006 ontstaan uit een fusie tussen AKZA (AKtiviteitencentrum 
ZAndvoort) en SWOZ (Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort). Deze samenvoeging van 
twee welzijnsorganisaties, waarvan de één zich specialiseerde in hulp aan ouderen en 
de ander het accent meer op jongeren en activiteiten legde, heeft gezorgd voor één ster-
ke welzijnsorganisatie. 

De 5e editie van de Kids Adventure Week vindt plaats 
tijdens de voorjaarsvakantie van 27 februari tot en met 
5 maart. Tijdens deze week vol activieiten voor kinderen 
wordt het dorp geleid door een kinderburgemeester. Dus 
wil jij een week lang de baas van Zandvoort zijn? Geef je 
dan op bij VVV Zandvoort.

H. Willemse Elektrotechniek, de elektrotechnisch instal-
lateur in Zandvoort gaat zich nog meer pro� leren als 
specialist op het gebied van noodverlichting. Het bedrijf 
heeft zich aangesloten bij De Noodverlichtingspecialist. 
Dit is een landelijk samenwerkingsverband van elektro-
technisch installateurs die naast het traditionele instal-
latiewerk gespecialiseerd zijn in veilig en eerlijk onder-
houd van noodverlichting.

neergelegd bij de leerlingenraad 
van de Hannie Schaftschool, die 
dit samen met leerkrachten en de 
gemeente zal oppakken. 

Het college van burgemeester 
en wethouders kiest ieder jaar 
het winnende team en let daar-
bij op of de teams samenwerken, 
luisteren naar argumenten van 
anderen en hun mening duide-
lijk uitleggen. Sara Kok en Jeroen 
Ouderdorp van de Mariaschool 
waren daarin de besten, zij won-
nen de prestigieuze strijd en 
mogen met de burgemeester en 
zijn echtgenote genieten van een 
mooie lunch.

en behoeftes van de Zandvoorters 
en hoe kan Pluspunt daar een bij-
drage aan leveren? Immers, elke 
tijd, elke levensfase en/of omstan-
digheid zorgt voor andere vragen 
en behoeftes. Voor Pluspunt ligt 
hier de taak om te blijven zorgen 
voor de juiste antwoorden. Toen, 
nu en in de toekomst.

Dit jaar zullen er diverse activi-
teiten worden georganiseerd in 
het kader van het jubileum. Te 
beginnen met NL DOET op 11 
maart aanstaande. Iedereen is 
uitgenodigd om met een ‘Hart 
Voor Zandvoort’ mee te doen aan 
deze en alle andere activiteiten 
van Pluspunt.



Vergoot uw bereik via De Zandvoortse Courant
Wist u dat uw advertentie in De Zandvoortse Courant voordelig kan worden doorgeplaatst in de regio?

• Haarlems Nieuwsblad: Haarlem, Heemstede, Spaarndam  Oplage: ca. 84.000
• Weekblad Huis-aan-huis: Bloemendaal, IJmuiden, Santpoort, Velserbroek, Driehuis, Velsen  Oplage: ca. 32.000

Vraag naar de zeer gunstige voorwaarden!  

Gillis Kok: 06-46046026 • gillis@zandvoortsecourant.nl
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SmitS Health & Wellness
Lipocenter Zandvoort

natuurlijknogmooier

Lypolyse met of zonder liposuctie
o.a. buikvet, onderkin, lovehandles 

in “lunchtime behandeling” tot 6 kilo vet weg.
In januari en februari motivatie prijs: nu 50% korting. 

In Duitsland €3.750, elders ongeveer €2.400 

Nu in Zandvoort €1.200 
Dat is €1.200 korting. Nu of nooit.

Cryolipolyse
Plaatselijk bevriezen van vetcellen 

1-6 cm in omtrek verlies per behandeling

Weg met een slechte huid!
caci microstroom, peeling, led/licht

Weg met de rimpels!
Botox, fillers, threads, prp

Vraag vrijblijvend informatie consult bij onze cosmetisch arts 
Bel voor afspraak 0648774261

Ook dieet begeleiding, Bio/Momentum Hcg dieet, oligoscan op 
zware metalen en mineralen tekort en Smart DNA bepaling, 

neurotransmitter test bij chronische aandoeningen

Je wordt er altijd beterder van SmitS Health & Wellness
Zie voor info: cosmetischartsenpraktijkamsterdam.nl

Kom langs op do of di: Hogeweg 56 Zandvoort

BROSSOIS
Haarlem | Utrecht | Zandvoort | Leiden

Nieuw, zeer ruim met terras op het zuiden, 
dus de hele dag zonnig.

• Woonoppervlak 100m2 

• 2 slaapkamers

• 2 toiletten

• Complete luxe badkamer

• Alle glad gestucte wanden en plafonds 

 zijn reeds gesausd 

• Houten deuren en kozijnen geschilderd 

• Inclusief parkeerplaats

T. 023 54 202 44                                  
www.mooijekindvleut.nl

M. 06 2042 4195
M. 06 5325 0629

Prijs: 
€ 285.000,- vrij op naam!

Per direct beschikbaar

Informatie en/of bezichtiging
06 5325 0629 • 06 2042 4195

Poststraat 11 - Zandvoort 

Agréable Lingerie & Badmode
Haltestraat 37  |  Tel. 023-5831960

Sale bij Agreable
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Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het met de inhoud eens is. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten en plaatsing van brieven te weigeren.

Klacht over de klachtenlijn

Bestaat er ook een afdeling waar men als inwoner kan klagen over de klachtenafhandeling en niet 
oplossen van meldingen? Vrijdag 14 januari zet ik om kwart voor zeven in de ochtend onze groene GFT 
rolcontainer buiten, want die hoort vandaag geleegd te worden. Eerlijkheidshalve wil ik vermelden dat 
er ook grijze containers waren neergezet, wat denk ik te wijten is aan het feit dat sommige bewoners 
even de volgorde van vuilophaaldagen niet wisten. Echter de meerderheid bestond uit de groene bakken.

Omdat het lang duurde voor ik de ophaalwagen zag, keek ik voor de zekerheid nog even op de gemeen-
telijke site en zag daar in de afvalwijzer toch bevestigd dat onze wijk (Ontvanger Schoutenstraat/
Secretaris Bosmanstraat) vandaag aan de beurt waren. In het begin van de middag heb ik de gemeen-
telijke klachtenlijn gebeld om hun op de hoogte te stellen van het feit dat de bakken niet geleegd waren. 
Het antwoord van de meneer was dat hij er achteraan zou gaan om het op te lossen. Tegen het eind 
van de middag heb ik en met mij nog een aantal buurtbewoners de bak maar naar binnen gehaald want 
wat en wie er ook verscheen, geen vuilniswagen. 

Natuurlijk zal de gemeente wel weer de beschuldigende vinger richting ophaaldienst laten wijzen maar 
wat kopen wij als reinigingsrechten betalende inwoners daarvoor? 2 weken met een niet geleegde GFT 
container zitten is in de winterperiode misschien een minder probleem dan in een hete zomer, maar toch. 
Als men als gemeente zijn bewoners serieus wil nemen moeten zij het begrip service op een andere 
manier gaan toepassen. Wat had of is er nu simpeler om de klager even terug te bellen om te vragen 
of de klacht is opgelost? Schijnbaar is dat in Zandvoort niet van toepassing. Omdat mee te delen heb 
ik zo rond 16.15 nog even naar de gemeente teruggebeld maar die waren al gesloten. 

J.A. van den Oever

Max 1o 4o 8-9o 9o

Min -1o -3o 3o 6o

Zon 55% 65% 55% 35%

Neerslag 20% 55% 35% 30%

Wind z. 3 zzo. 4 zw. 4 zzw. 3

HET WEEKEND WEERBERICHT VAN ZANDVOORT EN OMGEVING

In het weekend weer 
zacht januariweer

We kennen zuidenwinden natuurlijk met doorgaans 
warme luchtaanvoer vanuit Spanje in de zomer. De 
hoogste temperaturen tussen 30 en 35 graden wor-
den bijna altijd met deze windrichting behaald. In de 
winterperiode kan er met een zuidenwind ook koude 
lucht worden aangevoerd en dat zal tot vrijdag nog zo 
zijn. Met zo’n zuidenwind kan het zelfs blijven vriezen 
zagen we in het verleden. 

Het Europese continent blijft tot 
en met het weekend in grote lij-
nen koud tot in Noord-Frankrijk 
toe. Na wat mildere instroom van 
zeelucht op woensdag, ruimt de 
stroming vervolgens naar zuid-
oost. Dan volgen een koude don-
derdag en deel van vrijdag met 
licht winters weer in Zandvoort, 
met overdag temperaturen die 
zullen oplopen tot iets boven 
nul. De nachten blijven koud met 
meest lichte vorst.  

Er nadert op de vrijdag een 
‘dooifront’, hetgeen strikt ge-
zien niet de juiste bewoording 
is. Dooien gaat het pas als het 
eerst het gehele etmaal rond 
heeft gevroren en daar is geen 
sprake van. Dat front vanuit het 
westen kan wat neerslag gaan 
geven. Waarschijnlijk is dat ge-
woon regen. De kans op ijzel is 
niet bepaald groot. 

Ook op zondag is wat regen 
mogelijk als een belegen oce-
aanfront onze kustgebieden 
schampt. Bij een meer zuidwes-
telijke wind stijgt de temperatuur 
door luchtaanvoer over het nog 
steeds veel te milde water. Op 
zondag kan het alweer 8 of 9 gra-

den worden in onze contreien.

De afgelopen dagen was er nog-
al eens sprake van het feit dat de 
koudere lucht zou blijven han-
gen gedurende het weekend. 
Eerst komende maandag zou de 
vorst dan pas het land uit zijn. 
Inmiddels is het nagenoeg zeker 
dat de zachte lucht op vrijdag al 
arriveert en al helemaal in het 
weekend.

Ook in de nieuwe week blijft 
het aanhoudend zacht en licht 
wisselvallig. De kou blijft echter 
aanwezig boven het (noord)
oosten van Europa dus als de 
wind draait is deze zo weer in 
Nederland. De verwachting 
is dat waarschijnlijk ook in de 
maand februari zo’n winterse pe-
riode niet ondenkbaar is. Dertig 
jaar terug beleefden we de bijna 
legendarische Elf  steden sprok-
kel maand 1986. Nog nooit werd 
de Elf steden tocht zo laat gere-
den eind februari en tot in maart 
kon er nog worden geschaatst.  

Meer weerinfo is er eventueel 
nog via www.weerprimeur.nl 

weerman Marc Putto 

 Do.  Vr. Za. Zo. 

Weerbericht

Hier uw vaste advertentie?

06 - 2453 0167

Nieuw in Zandvoort: 
Glasservice Schoenmaker

Eigenaar Frank Schoenmaker is 
uitermate verheugd dat hij met 
Van Aacken in zee is gegaan. 
“We gaan dezelfde service die 
Dirk altijd gegeven heeft, op-
nieuw in Zandvoort aan de man 
brengen. Die was bijna spreek-
woordelijk! Oorspronkelijk 
komt ons bedrijf uit Cruquius en 
daar is ons grote magazijn. Nu 
hebben we een dependance in 
Zandvoort en kunnen we vaak 
direct reageren op bijvoorbeeld 
een defecte ruit. We hebben 
dus geen tijdsverlies om heen 

(Advertorial)

en weer naar het magazijn te 
rijden”, zegt hij. En in die depen-
dance is alles voorradig. Het 
enige wat iets meer tijd nodig 
heeft zijn dubbele ramen, maar 
die worden dan ook op maat 
gemaakt.”

In de loop der jaren, “we bestaan 
al 70 jaar”, heeft Glasservice 
Schoenmaker heel veel erva-
ring met renovatie van panden 
opgedaan. “We doen eigenlijk 
van alles. Van particuliere wo-
ningen tot grote projecten van 

Sinds kort kunnen Zandvoorters hun defecte glazen, ra-
men, spiegels en dat soort zaken laten repareren of vervan-
gen door Glasservice Schoenmaker, een bedrijf dat zich via 
Zandvoorter Dirk van Aacken hier gevestigd heeft. Door 
deze vestiging van een dependance in onze gemeente kan 
er snel op noodsituaties gereageerd worden.

woningbouwverenigingen aan 
toe. En dan natuurlijk alles op 
het gebied van glas, want daar 
dromen wij bijna van”, vertelt 
Schoenmaker.

Dirk van Aacken kan dat be-
amen. Hij is blij dat hij met 
Glasservice Schoenmaker in zee 
is gegaan. “Ik kan dezelfde ser-
vice aan de klanten geven die 
ik altijd al gaf. We staan bijna 24 
uur per dag klaar om de klant 
het naar de zin te maken. Kan 
het niet direct opgelost worden, 
dan doen we dat in ieder geval 
zo snel mogelijk”, zegt de aima-
bele Zandvoorter.

“Ik wil daar nog even iets aan 
toevoegen. We hebben een 
actie ontwikkeld waardoor 
de eerste tien particuliere op-
drachtgevers die voor € 1.000 
(excl. BTW) opdracht geven voor 
een project, voor € 100 bij een 
Zandvoorts restaurant kunnen 
gaan dineren. Vinden wij leuk 
om te doen en zo heeft iedereen 
er iets aan”, aldus Schoenmaker.

U kunt Glasservice Schoenmaker 
bereiken via het e-mailadres 
info@glasserviceschoemaker.nl 
en het telefoonnummer van Dirk 
van Aacken: 06-41374921, Frank 
Schoenmaker: 06-22996667 
Aan een website wordt op dit 
moment hard gewerkt.

Dirk van Aacken en Frank Schoenmaker



Te huur per direct: 
3 kamer gastenverblijf

gesto� eerd, 
eigen opgang, 

voor bepaalde tijd – 
tot verkoop woning. 
Max. 1-2 werkende 

personen, geen kinderen 
of huisdieren. 
€ 850 p.mnd. 

incl. GWL/TV/Internet.
Centrum Zandvoort. 

06-21700249 
....................................................

Wilt u verzorgde 
Haren & Nagels?

dan kunt u terecht bij 
Ginger Hair & Nails
Wassen en föhnen 

voor maar € 20!
Nieuwe set gel 

nagels voor maar €30
Maak nu nog een 

afspraak: 06-53468192
....................................................

Hulp nodig met 
uw computer?

PC/laptop/tablet
Advies,

storing verhelpen of 
training aan huis. 
Bel 06-22802320

....................................................

Garage te huur
Van Galenstraat

€ 120 per maand
06-53256274

 ...................................................

Volg ons op  FB 
Amsterdam aan Zee of 

op www.amsterda-
maanzee.amsterdam 
en blijf op de hoogte

 

Hoveniersbedrijf Parosa
Tuinaanleg en onderhoud.

Boomverwijdering 
en terrasreiniging.
Tevens reparatie

straatwerk.
023-5353591 

of 06-22209568
 ...................................................

RKD Klussen- en
onderhoudsbedrijf
Voor al uw grote en

kleine klussen.
Heeft u een 

goede o� erte?
Bel dan eerst ons

nog even!
Tel. 06-84772750

 ...................................................

Behang- en 
schildersbedrijf
Arnold Nijkamp
Tel/Fax 571 31 72

Mobiel 06-54 264 259
Voor al uw 

behang-, wit- en
schilderswerkzaamheden

www.arnoldnijkamp.nl
 ...................................................

Klussen-Renovatie-
Bouw P.M.K. 

(in Zandvoort)
Schilder- en

aannemersbedrijf
Voor alle bouw- 

en renovatie in en 
rond het huis!

Schilderwerk, stucadoren, 
timmerwerk, badkamers, 

keukens en sierbestrating.
Ook voor schoonmaak-

werk bij u thuis.
Tel. 06-44875212

 

Garage 
te huur

Tjerk Hiddesstraat
Huurprijs € 115 p.m.

Inl. 06-54340744
....................................................  

023 schilderwerken
Mob: 06-23452946

Voor al uw
binnen en buiten

schilderwerk.
www.023schilderwerken.

wordpress.com
 ...................................................

Rijschool 
Barry Paap

Dé rijschool van
Zandvoort e.o.

Scherpe tarieven,
vaste instructeur, 

innoverend
en enthousiast.
www.rijschool-

barrypaap.nl
of bel: 06-22960595

 ...................................................

Krua Surin
Thaifood Catering

Haltestraat 30
06-30681325
023- 5746609

Wij zijn op vakantie
t/m 12 februari

Pittige Thaise 
Hapjes en maaltijden 
Kleine maaltijd v.a 6,-

Spareribs met rijst 7,50 
Wok on Beach Kip 7,50
Speciale gelegenheid?

Catering 
Hapjes + maaltijden
14,- tot 16,- p/pers.

www.kruasurin.com
 

Nageltafel + 
Kappersstoel te huur! 

aangeboden in 
Zandvoort bij Agréable
Voor meer informatie 

kunt u bellen!
Tel : 06-54280418

email: agreablezand-
voort44@gmail.com

....................................................

Meditatie
Wil je graag meer 
rust en innerlijke
 ruimte ervaren? 

Kom samen stilzitten 
en ‘e� ectief nietsdoen’. 

Iedere 2e dinsdag: 
eerstvolgende keer 

26 januari 20.00-21.15 uur. 
€5,- 

Info: www.helenvink.nl 
0653525759 

....................................................

Slecht TV beeld of
storing in bekabeling?

Aansluitingen extra 
TV of kabel? (Ziggo)

Slechte netwerk 
bekabeling of Internet?

Gecerti� ceerde 
installateur lost dit op.

Bel vrijblijvend voor 
info of oplossing:

06-51710117
....................................................

Laat je vakantie
relaxed beginnen. 

Meer dan 20 jaar ervaring 
in wereldse reizen. 
Annette Wassink 

06-48551226
www.reisbureau-

zandvoort.nl

Zandkorrels

Particuliere zandkorrel 
Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst onder de 
volgende voorwaarden: 
• Geen onroerend goed of auto's 
• Geen goederen met een waarde boven de € 500,- 

Zakelijke zandkorrel 
Indien uw advertentie niet voldoet aan de particuliere 
voorwaarden kunt u een zakelijke Zandkorrel plaatsen. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van 
welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of onjuiste inhoud van 
Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 

Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 
1) De redactie van de krant, Hogeweg 30 
2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Tevens door u in te vullen:

Uw (bedrijfs)naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen

Zandkorrels invulbon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 PARTICULIER ZAKELIJK

7,50

8,00

9,00

10,00

11,00

8,50

9,50

10,50

10,00

10,50

12,50

13,50

14,50

11,00

13,00

14,00
Foto: Jeroen van der Mije

Koud hè!

Bij de eerste sneeuw, afgelopen zondag, kon inwoonster 
Sia de Graa�  het niet langer meer aanzien. Vanuit haar 
raam zag zij het bronzen beeldje Suzanne, gemaakt 
door Gooitzen de Jong, bibberend van de kou in het 
plantsoen staan. Haar handen was  Suzanne al tussen 
haar knieën aan het opwarmen en omdat Suzanne in 
haar kale geboortekleedje stond, besloot Sia daar iets 
aan te doen. Zij zocht een mooi rood mutsje plus een 
bijpassende warme sjaal en ze liep kordaat naar bui-
ten. Maar voordat ze naar Suzanne ging belde zij eerst 
Jeroen van der Mije op, of hij een foto wilde maken. 
Met vereende krachten werd de blote Suzanne keu-
rig aangekleed met de rode kledingstukken. Zo staat 
Suzanne heerlijk warm te pronken in het plantsoen aan 
de Sophiaweg. Klaar voor de winter.  

Eindelijk is Zandvoort getooid in winterse sfe-
ren met sneeuw en een laagje ijs op vijvers. Niet 
iedereen is echt blij met de kou, sommigen zijn 
naarstig op zoek in kasten en lades naar mut-
sen en handschoenen om de kou te trotseren. 

Super-de-luxe
zonnebank

bij SmitS Health & Wellness
20 minuten voor € 10,-

€ 0,50 per minuut.
Bel voor afspraak
tel. 06-19413733

Open van ma. tot vr.
08.30-15.00 uur

Ma. tot do. avond
vanaf 18.30 uur

Za. 09.15-14.00 uur
Hogeweg 56A

 ...................................................

Gespecialiseerd in
Porsche en 4x4 Drives
Autobedrijf Molenaar

Zandvoort.
Voor uw APK, alle

onderhoud, reparaties
en onderdelen

Kochstraat 10, Zandvoort
023-5713919 of 

0653231754
 ...................................................

Trade Ard Automobielen
BOVAG en NAP.

Max Planckstraat 44,
tel. 5730519 / 
06-53498304

www.trade-ard.nl
 

Voor een pedicure
behandeling waarin u de

baas blijft over uw
voeten en die 

gespecialiseerd
is in het verwijderen

van pijnlijke
likdoorns, eeltpitten

en/of ingegroeide nagels
gaat u naar

Pedicure Carla.
Tevens Reiki

behandelingen. 
Pro-voet

lid.18 jaar ervaring.
Tel. 06-46098919.
www. pedicure-

zandvoort.nl
 ...................................................

Stuc4all
Traditioneel stucwerk 

vanaf € 7 / m2.
Vrijblijvende prijsopgaaf. 

023-8222595
06-47377920

 ...................................................

Volg ons op  FB 
Amsterdam aan Zee 
of op www.amsterda-
maanzee.amsterdam 
en blijf op de hoogte
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Je kent ze wel. Keurige jonge-
mannen aan de deur, een ideaal 
vertellend. Ze geven in eerste 
instantie een nette, vriende-
lijke indruk. Je geeft ze alle tijd. 
Maar al snel neemt hun slinkse 
verkoopbabbel de overhand. U 
bent nergens aan gebonden. 
Maar meneer, dat begrijp ik 
niet, met licht geërgerde blik… 
u vindt het wel belangrijk dat 
kinderen in arme landen te drin-
ken krijgen, maar u wilt daar niet 
aan bijdragen? Hoogst merk-
waardig, vindt u zelf ook niet? 
De communicatietrainingen van 
de zaak leren hen vooral om op 
het gevoel van mensen in te 
spelen. De toneelacademie kan 
er bijna van leren. 

“Wij doneren al via eigen manie-
ren.” Mag ik vragen hoe? Beleefd 
leg je uit: tijdens onze reizen 
geven we zelf veel rechtstreeks, 
jaarlijkse donaties via lidmaat-
schappen en altijd wat in de do-
natie blikken van de vrijwilligers. 
Ze geven aan dat allemaal mooi 
te vinden, maar veranderen van 
tactiek als blijkt dat er vriende-
lijk bedankt wordt voor hun 
aanbod. Deurverkoop wordt 
agressiever, brutaler en enigs-
zins dwingend. Er bekruipt je 
een ontstemmingsgevoel. Alsof 
we onszelf moeten verdedigen, 
verantwoorden, terwijl we we-
ten dat het nergens op slaat. Wij 
geven de verkopers alle ruimte 
om hun verhaal te doen, geven 
altijd een luisterend oor voor 
uitleg. maar als ze bot met de 
antwoorden omgaan, dan zijn 
ze ons kwijt. De sluwe verkoop-
technieken werpen dan alles be-
halve hun vruchten af. En toch 
blijven we galant. 

Ik geef graag. Cash of iets een-
maligs. Maar in ieder geval niets 
waarvoor ik hoef te tekenen aan 
de deur. Niks waarvoor ik eerst 
op internet een account moet 
aanmaken. Niks waar ik mij door 
schuldgevoel door heb laten in-
palmen (alhoewel?). Cold calling 
verplaatst zich van kantoor naar 
de straat, lijkt het. Marketing 
strategieën ontlopen ons nooit. 
Maar dingen hebben slechts één 
betekenis, en dat is de betekenis 
die jij er aan geeft, leert T. Harv 
Eker ons. We bedanken 
vriendelijk en sluiten de 
deur. Om ons er binnen 
toch nog even geksche-
rend over op te winden. 

Column

Cold calling
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Herten aan de wand in Huis in de duinen

Hot Club De Frank | Foto: PR

Expositie Hertenfotografie Hot Club De Frank bij 
Thalassa Jazz en meer…

Steenbergen heeft lang in de me-
dische wereld gewerkt maar is 
ook als trainer in het bedrijfsleven 
werkzaam geweest. Van kinds af 
aan heeft zij altijd al belangstelling 
voor de natuur gehad. “Het is het 
meest pure wat er is. Het contact 
maken via de lens levert mooie 
ervaringsmomenten op en als het 
mee zit een mooie foto”, zegt ze. 
Het volgen en observeren van de 
damherten in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen is bijzonder, 

Hot Club De Frank neemt een 
nostalgische duik in het verle-
den met de jaren 30 muziek van 
o.a. Django Reinhardt en zijn 
Quintette Hot Club de France. 
De band staat voor inventief, vir-
tuoos en gretig met eigentijdse 
arrangementen, puttend uit tra-
ditionele swing, eigen composi-
ties, klezmer en zigeunermuziek. 
Maar vooral kunnen zij keihard 
swingen.

zoals afgelopen maanden tijdens 
de bronst. De bronstkuilen, de 
onrust die in het duin voelbaar 
is, het burlen van de herten maar 
ook de gevechten in de arena, 
vindt zij bijzonder om te mogen 
aanschouwen. Ze is blij dat ze in 
Zandvoort woont, omdat de na-
tuur min of meer in haar achter-
tuin ligt. 

De expositie is nog tot en met 15 
februari te bezichtigen.

Line Up: Frank Meester - zang / 
contrabas, Harold Berghuis - so-
logitaar, Wim Lammen - klarinet 
/ saxen en Jelle van Tongeren - 
viool.

Zondag 24 januari, aanvang 17:00 
uur. N.B. dat is voor deze maand 
een uurtje later dan u gewend 
bent. Indien u wenst te eten; voor, 
tijdens of na het optreden, reser-
veer dan op 023 571 5660.

Amateurfotografe Yvonne Steenbergen heeft een passie 
voor de natuur en fotografie. Die twee passies zijn bij el-
kaar gekomen en die samensmelting heeft geresulteerd 
in een foto-expositie. Het thema van de expositie is ‘Her-
ten Amsterdamse Waterleidingduinen’ en is momenteel 
te zien in het Huis in de Duinen. 

Hot Club de Frank dat is swing, gipsy jazz, klezmer en nog 
veel meer. Van stevige ritmes tot heerlijk relaxed. De band is 
regelmatig op radio en TV en is live te zien op allerlei podia 
in binnen- en buitenland, van jazzpodia tot wereldmuziek-
festivals, van theaters tot kamermuziekzalen. Zo speelde 
de band inmiddels drie keer op het North Sea Jazz Festival.

Dirigent Dick Verhoef dankt het publiek

Verrassend Nieuwjaarsconcert Classic Concerts

Het eerste concert van het jaar 
van het HPO mag ook zo langza-
merhand wel onder het woord 
‘traditie’ komen te vallen. Volgens 
presentatrice Toos Bergen van 
Classic Concerts was het al voor 
de twaalfde keer dat dit amateu-
rorkest de eerste editie van de 
jaarlijkse reeks klassieke concer-
ten voor zijn rekening nam en 

dat in het zestiende jaar dat de 
stichting dit organiseert. 

Het programma loog er niet om. 
Voor de pauze was het Ludwig van 
Beethoven die zijn Symfonie nr. 
7 in A, op. 92 uitgevoerd hoorde 
worden. Het werk werd voor het 
eerst uitgevoerd in Wenen op 8 
december 1813 tijdens een bene-

Een grote verrassing was er voor de vele toehoorders aan het einde van het Nieuwjaars-
concert van de stichting Classic Concerts, afgelopen zondag in de Protestantse kerk. 
Zonder aankondiging, zeg maar als een soort van toegift, speelde het Heemsteeds Phil-
harmonie Orkest (HPO) een bijzonder werk van Johann Strauss sr.: de Radetzsky Mars, 
beter bekend als het traditionele slot van het al even traditionele Nieuwjaarsconcert van 
de Wiener Philharmoniker. 

fietconcert voor de soldaten die 
gewond waren geraakt tijdens de 
Slag van Hanau. Beethoven diri-
geerde het stuk zelf. De composi-
tie werd goed ontvangen, en het 
allegretto moest zelfs herhaald 
worden. Het is geschreven voor 
2 fluiten, 2 hobo’s, 2 klarinetten, 2 
fagotten, 2 hoorns in A, E en D, 2 
trompetten in D, pauken en strij-

kers. Het was dus op het lijf van 
het orkest geschreven. Het werd 
een spektakelstuk, dan weer fors 
uithalen of zeer gevoelig. Met 
andere woorden: dirigent Dick 
Verhoef had zijn orkest volledig 
in de hand.

Na de pauze een nogal kort werk 
van de componist Edward Elgar 
die aan het einde van de 19e 
eeuw en in het begin van de vo-
rige eeuw in Engeland leefde en 
werkte. Zijn Chanson de Nuit, op. 
15, nr. 1, was samen met de ande-
re onderdelen van het program-
ma een afspiegeling van hetgeen 
dit orkest in zijn mars heeft. Tot 
slot van Johannes Brahms zijn 
‘Variationen über ein Thema van 
Joseph Haydn’, op. 56a. Het stuk 
laat Brahms zien als de oude, wat 
gezette man die zich verschuilt 
achter een enorme grijze baard. 
Veel tijdgenoten waardeerden 
Brahms echter vooral vanwege 
zijn kamermuziek en symfonieën. 
In deze eerbiedwaardige genres 
gold hij als de ware erfgenaam 
van Beethoven en dus werd ook 
de uitvoering van het HPhO in 
deze trant neergezet. Na de al 
eerder genoemde ‘toegift’ kon 
het orkest bij het publiek geen 
fout meer maken en sloot Verhoef 
een prachtig concert af.
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Al uw verzekeringen 
bij één assurantiekantoor.

Wij regelen het voor u.

DORSMAN.NL OF 023-5714534

HUURDERS PLATFORM ZANDVOORT
nodigt belangstellenden uit:

Om de presentatie van de uitkomsten 
van de enqu�te gehouden onder de 

huurders van de Key bij te komen wonen.

Aanwezig zullen zijn afgevaardigden van 
het HPZ, Woonbond, de Key, Wethouder 
Challik en leden van de gemeenteraad.

U bent van harte welkom.

NH Hotel Zandvoort
27 januari 2016 - Aanvang: 20.00 uur 

Zaal open 19.30 uur

Gemeente Zandvoort

Op donderdag 28 januari organiseert de gemeente samen met politie en 
bewoners een informatieavond in de Krocht over inbraakpreventie en de 
inzet van Whats Appgroepen.

De avond start om 19.30 uur met een inleiding van burgemeester Niek Meijer.

Daarna zullen de wijkagent en de beheerder van de WhatsApp groep Oud-
Noord vertellen wat je zelf kunt doen om woninginbraken te voorkomen en 
hoe je samen via een Whats Appgroep verdachte situaties kunt herkennen en 
delen. De avond zal ongeveer 2 uur duren en na a� oop is er gelegenheid tot 
napraten en netwerken.

U kunt zich voor deze avond aanmelden per e-mail: preventie@zandvoort.nl  
of telefonisch bij Jonneke van Broekhoven van de gemeente Zandvoort: 06-
53397388.

Meld u snel aan zodat u in ieder geval een plekje heeft! Er wordt mogelijk eind 
februari een tweede avond georganiseerd als blijkt dat er meer aanmeldingen 
zijn dan plaatsen in de zaal.

Bewonersavond inbraakpreventie op donderdag 28 januari a.s. 
in Theater de Krocht, Grote Krocht 41, 2042LV Zandvoort. 

Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de ge-
meente  http://www.zandvoort.nl/Inwoner  en op facebook  
https://www.facebook.com/zandvoortbuurtapp/

Inbraakpreventie

OOK UW ADVERTENTIE 
IN DEZE KRANT?

Bel Ronald Arnoldt: 06-21258459
of mail: ronald@zandvoortsecourant.nl



Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
info @ zandvoort.nl - www.zandvoort.nl

om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te 
gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. U kunt ook met een 
DigiD een verzoek om voorlopige voorziening digitaal indienen 
bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nI/bestuurs-
recht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Verkeersbesluit Brederodestraat t.h.v. nr. 78
Op 31 december 2015 is een verkeersbesluit genomen met 
kenmerk OB/RO/2015/12/001793 voor Brederodestraat t.h.v. nr. 
78. Het verkeersbesluit houdt in dat op een reeds gerealiseerde 
Gereserveerde Gehandicapten Parkeerplaats twee aangeduide 
auto’s geparkeerd mogen worden.

Het verkeersbesluit is in te zien op www.officielebekendmakin-
gen.nl, onze website en bij de centrale balie in het gemeentehuis.

Ingekomen vergunningsaanvragen
Omgevingsvergunning aangevraagd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Boulevard Barnaart 67, plaatsen seizoensgebonden paviljoens 
en extra kiosk, ingekomen 02 januari 2016, ODIJ-2016-25672.
- Hogeweg 45, uitbreiden begane grond en 1e verdieping, inge-
komen 08 januari 2016, ODIJ-2016-255722.
- Kostverlorenstraat 21, plaatsen bijgebouw, ingekomen 08 
januari 2016, ODIJ-2016-25765.
- Boulevard Paulus Loot 5, plaatsen beachhouse, ingekomen 12 
januari 2016, ODIJ-2016-25842.
- Prinsesseweg 4H2, plaatsen wegschuifbare balkonbeglazing, 
ingekomen 14 januari 2016, ODIJ-2016-25908.
- Potgieterstraat 38, plaatsen deur achtergevel 1e verdieping en –
balkonomheining, ingekomen 14 januari 2016, ODIJ-2016-25920.

Bentveld:
- Parnassialaan 13, verbouw woning, ingekomen 13 januari 2016, 
ODIJ-2016-25903.

Let op. De hierboven genoemde aangevraagde vergunningen 
liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tij-
dens openingstijden. Deze publicatie betekent niet dat u uw 
zienswijze over deze aangevraagde bouwplannen kenbaar 
kunt maken. Slechts indien voor deze bouwplannen vrijstelling 
van het bestemmingsplan of bouwverordening kan worden 
verleend, kan tegen ons voornemen daartoe een zienswijze 
kenbaar worden gemaakt. Een voornemen tot het verlenen van 
ontheffing wordt afzonderlijk gepubliceerd. Deze publicatie 
betekent ook niet dat u een bezwaarschrift kunt indienen. 
Mocht de vergunning of ontheffing worden verleend dan zal 
dit worden gepubliceerd en pas dan kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen.
Indien wel zienswijzen kunnen worden ingediend, zal dit bij de 
publicatie voor de ter inzagelegging van het concept - besluit 
vermeld worden. In die gevallen kan alleen beroep worden 
ingesteld als zienswijzen zijn ingediend.

Verzonden omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning geweigerd 
(Reguliere voorbereidingsprocedure)

Zandvoort:
- Boulevard Barnaart 16, aanbouw garage, wijzigen gevelpuien, 
-terras en –,windschotten, verzonden
07 januari 2016, (ODIJ-2016-25599).
- Mr. Troelstrastraat 46, uitbreiden woning, verzonden 13 januari 
2016, 2015-VV-149, (ODIJ-2016-25797).

Bezwaarschriften
De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien 
tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen gedurende 
een termijn van zes weken na bekendmaking een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen. De datum van bekendmaking is de 
verzenddatum van de vergunning. Indien het geen vergunning 
betreft is dit de publicatiedatum. 

U richt uw bezwaarschrift met vermelding van “bezwaar” in de 
rechterbovenhoek van uw brief aan het college van Burgemees-
ter en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Burgers van 
de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde 
bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het 
Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zand-
voort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). 
Het bezwaar schorst in beginsel niet de werking van het besluit 
waartegen het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek 

Gemeentelijke publicatie week 03 - 2016

Vergadering College 
De besluitenlijst van de collegevergadering van week 2 en 
de verdere in week 2 door het college genomen besluiten 
zijn in week 3 vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Raadvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 januari 2016

De onderwerpen van deze vergadering: 
HAMERSTUK:
Informatieprotocol college/burgemeester-raad

BESPREEKSTUK:
Kerntakendiscussie: uitkomsten deel I

Ingekomen post
Verslag van de vergadering van 22 december 2015

Presidium 

Het raadspresidium komt bijeen op donderdag 28 januari 
2016

De onderwerpen voor deze vergadering:
Video-uitzending en digitaal stemmen
Brief inwoners over o.m. functioneren griffie(r) 
Samenspraak raad-college over uitwerking DNA Zandvoort  

De bijeenkomsten vinden plaats in het raadhuis. De entree is 
aan het Raadhuisplein. De deuren gaan om 19.30 uur open. 
De vergadering begint om 20.00 uur 

De agenda’s kunnen na sluiting van deze krant nog wijzigen. 
U vindt de meest recente agenda en alle informatie op de 
website van de gemeente; klik hiervoor op “Bestuur>Gemeen-
teraad>Kalender met agenda’s ”. 

De bijeenkomst van de raad wordt via de gemeentelijke 
website rechtstreeks uitgezonden (website, “Bestuur>Ge-
meenteraad> Luisteren en verslag”).

Benoeming lid van de gemeenteraad
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkie-
zing van de leden van de raad van de gemeente Zandvoort, 
maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat de 
heer Hermsen (Michiel), wonende te Zandvoort, bij besluit 
van 11 januari 2016 benoemd is tot lid van de raad van de 
gemeente Zandvoort.

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan 
wegens het overlijden van H.W. Wisman (D66).

De benoeming van de heer Hermsen heeft plaatsgevonden 
nadat andere kandidaten hadden aangegeven, niet voor be-
noeming in aanmerking te willen komen of van benoeming 
af te zien. 

Plaats:            Zandvoort     
Datum:           11 januari  2016 

De voorzitter voornoemd,
dhr. N. Meijer

De heer Hermsen heeft inmiddels zijn benoeming aanvaard

Centraal telefoonnummer 
Alle afdelingen zijn bereikbaar via 14023, maandag t/m don-
derdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur. 

Melding of klacht? 
Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op de 
website het digitale formulier in óf stuur een brief naar de 
klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 
U kunt ‘s ochtends zonder afspraak terecht van 8.30 uur tot 
12.30 uur. Ook op donderdagavond bent u zonder afspraak 
van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur. ’s Middags 
werken wij alleen nog op afspraak!
 U kunt zelf uw afspraak inplannen op 

www.zandvoort.nl. U herkent de 
digitale agenda van de gemeente aan de oranje button met 
het kalendertje erop. Uiteraard kunt u in de ochtenduren ook 
gewoon een afspraak maken aan de balie of bij de receptie. 
Tijdens de donderdagavond openstelling kunt u maar voor een 
beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewijzen e.d. 

Loket Zandvoort 
Loket Zandvoort geeft informatie en advies rond vragen op 
het gebied van Welzijn,  Zorg, Wonen en Financiën. In het 
centrum is het Loket gevestigd in het Raadhuis en geopend 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. In 
Noord, bij wijkcentrum OOK op de Flemingstraat 55, is het 
loket geopend op maandag van 13.30 tot 15.30 uur en op 
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Bent u niet in staat om loket 
Zandvoort te bezoeken dan is een huisbezoek mogelijk. Bel 
dan met 023 5740450. 

Openingstijden begraafplaats 
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollenstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale 
telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u het college-
lid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling 
verwezen wordt. 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen 
(Vergunningverlening):
Per 1 januari 2016 gaat Omgevingsdienst IJmond de WA-
BO-taken van de gemeente Zandvoort uitvoeren. Deze taken 
bestaan uit vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
Spreekuur telefonisch op maandag t/m donderdag tussen 
09.00 uur en 11.00 uur (telefoonnummer: 0251-263 863 of 
14023). Persoonlijk spreekuur is op dinsdag- en woensdag-
ochtend op het gemeentehuis in Zandvoort. Tijden: 10.00 
uur– 10.45 uur – 11.30 uur. Inplannen afspraak 0251-263 863 
of 14023. 
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Administratie en belastingaangiften
voor particulieren en ondernemers kleinbedrijf

  Witte Veld 56  2041 GB te Zandvoort 
  T 023 573 92 72  M 06 45 30 45 31  

  E kitty@kantoorwillemse.nl  

R E G I S T E R  
B E L A S T I N G
A D V I S E U R S

BANDENSERVICE

 023-5730962

U kunt bij Van der Veld terecht voor:

 • Banden (winter/zomer/all-weather)
 • De- en monteren
 • Balanceren
 • Reparaties
 • Accu’s
 • Opslag banden
 • Reinigen wielen

Bel nu voor informatie
of een afspraak…

Denkt  u  aan  uw Denkt  u  aan  uw Denkt  u  aan  uw 
Noodver(p)lichting ?Noodver(p)lichting ?Noodver(p)lichting ?Noodver(p)lichting ?Noodver(p)lichting ?Noodver(p)lichting ?NOODVERLICHTINGNOODVERLICHTINGNOODVERLICHTINGNoodver(p)lichting ?Noodver(p)lichting ?Noodver(p)lichting ?NOODVERLICHTINGNoodver(p)lichting ?Noodver(p)lichting ?Noodver(p)lichting ?NOODVERLICHTINGNoodver(p)lichting ?Noodver(p)lichting ?Noodver(p)lichting ?NOODVERLICHTINGNoodver(p)lichting ?Noodver(p)lichting ?Noodver(p)lichting ?

Witte veld 56
2041 GB Zandvoort
www.willemseelektrotechniek.nl
info@willemseelektrotechniek.nl
023-5739278

Specialist voor al uw bloemwerken.

Bloemen en 
voorjaarsbolletjes bij ons

Vaste bezorg(st)er 
gezocht
in Centrum
Ben jij onze bezorger die 2 keer per week (op maandag en 
donderdag) de brievenbus van de buren wil laten klepperen? 
Ben je 13 jaar of ouder en op zoek naar goede bijverdiensten?

Jij weet van aanpakken, bent bekend in jouw buurt en gaat 
door weer en wind op pad om de kranten en/of folders te 
bezorgen. Ook ben je fl exibel, je denkt graag mee, je 
respecteert de NEE/NEE sticker op een brievenbus en laat 
je niet uit het veld slaan door een blaffende hond!

Spreekt bovenstaande tekst je wel aan?  
Meld je dan! 
Bel nu: 06-1139 1478 of surf naar www.zvo-verspreiders.nl

 Leuke verdiensten!
 
• De bezorger krijgt een fi etstas gratis in bruikleen 
• De bezorger krijgt de kranten thuis aangeleverd
• Verspreiding op donderdag, tevens folders bezorging 
 op maandag

Vaste bezorg(st)er 

ZVO Verspreiders verspreidt o.a.

Glasservice Schoenmaker
Specialist in alles wat met glas te maken heeft:

Isolatieglas
Dakbeglazing
Veiligheidsglas
Inbraak vertragend
Spiegels
Hardglazen deuren

Hardglazen wanden
Figuurglas
Noodvoorziening
Spoedreparaties
Winkelruiten
Renovatiespecialist

Dirk van Aacken: 06-41374921 
Frank Schoenmaker: 06-22996667
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Sprongschot van Manon van Duijn

Spannend voor het doel van Spaarndam

Lions had het moeilijk

Uitstekend zaaloptreden ZHC-dames 

Naar finale landskampioenschap

Handbalsters pakken volle 
winst na moeizame start

Titelkandidaat Lions heeft het afgelopen zaterdag zwaar gehad tegen Mapleleaves in 
Heemskerk. Pas in het laatste kwart werd het verschil gemaakt waardoor de punten als-
nog mee naar Zandvoort konden worden genomen. Lions won uiteindelijk met 53-61.

De Zandvoortse hockeydames speelden zondag voor de 
zaalcompetitie in de Korver Sporthal tegen Uitgeest en 
Spaarndam. Na het gelijkspel en het verlies van vorige 
week hadden de dames wat goed te maken. 

Afgelopen weekend heeft Imke van der Aar met haar team van Zundert Velo, uit Wate-
ringen, de finale van de play-offs gehaald. Tegenstander Badminton Vereniging Sloter-
meer, uit Amsterdam, verloor twee keer met 5-1. De Zandvoortse Van der Aar had een 
groot aandeel in de winst, door haar beide singels te winnen.

De handbalsters van ZSC hebben zondagmiddag welis-
waar gewonnen, maar gemakkelijk ging het niet tegen het 
vierde team van US uit Amstelveen. De Zandvoortse dames 
kwamen maar moeizaam op gang en leidden bij rust met 
slechts 2 punten. Uiteindelijk werden alle neuzen weer één 
richting op gericht en wonnen ze met 23-16.

Mapleleaves had wel iets van 
de heenwedstrijd in Zandvoort 
opgestoken. Die werd met 83-
38 verloren en dat wilde men in 
Heemskerk niet nog eens een 
keer meemaken. De ploeg was 
duidelijk verjongd en had een 
nieuwe, heel felle coach aange-
trokken. “Zij speelden een 1-3-1 
verdedigingszone omdat ze bij 
ons in Zandvoort dik verloren 
hadden. Toen werkte hun tactiek 
niet en met deze zeer bewege-
lijke, verdedigende opstelling 
kwamen ze veel meer aan de 
bak”, zei Niels Crabbendam na af-
loop. Voor Lions ging het scoren 

In de kwart finale van de play-
offs werd ook al twee keer af-
gerekend met BV Duinwijck uit 
Haarlem, die verleden jaar nog 
finalist was van de eredivisie. 
Van der Aar won trouwens hierin 
ook haar singel en mixpartijen. 

Misschien was het wel de ge-
zonde spanning van de ko-
mende confrontatie met de 
nummer 2, Monnickendam, 
die parten speelde. Komende 
zaterdag staat die wedstrijd in 
Monnickendam op de agenda 
en die moet voor een bijna ze-
ker kampioenschap gewonnen 
worden. Monnickendam heeft 
slechts één keer verloren: van 
Zandvoort.

Maar eerst de ‘klus’ in de Korver 
Sporthal tegen de dames van US. 
Zoals gezegd kwam ZSC slechts 
moeizaam op gang. Doelpunten 
waar aan het begin van de 1e 
helft schaars en halverwege 
stonden onze plaatsgenoten 
zelfs met 2 punten achter, een 
situatie die dit seizoen zich nog 
niet heeft voorgedaan. “We lieten 
onze tegenstander het spel ma-

moeizaam, het ging allemaal net 
iets te moeilijk. “Zelf kreeg ik wel 
veel ballen onder het bord maar 
we maakten gewoon veel te veel 
fouten. Ik schoot de eerste helft 
maar drie keer raak uit tien po-
gingen”, aldus Crabbendam. 

In de rust nam Robert ten Pierik 
de coaching op zich en kwam 
er veel meer beweging in het 
spel van Lions. De bal ging snel-
ler rond zodat er vanzelf ruimte 
kwam maar nog belangrijker, 
de schoten gleden weer door 
de basket. Toch duurde het nog 
tot halverwege het 4e kwart 

Nu zal zij voor het eerst in haar 
nog prille carrière een finale 
gaan meemaken om het lands-
kampioenschap van Badminton 
Nederland. Die finale zal gaan 
plaatsvinden op 13 februari 
in de Maasport in Den Bosch. 

ken en dat moeten we niet doen”, 
zei coach Joop Boukes na afloop. 
Aanvoerster Marina Balk was ook 
duidelijk na afloop: “We begon-
nen niet echt heel goed aan de 
wedstrijd. Er zat weinig dreiging 
in onze aanval en ook verdedi-
gend kunnen we veel beter.” 

Een donderspeech van Boukes in 
de rust zorgde voor een omme-
keer. Er kwam veel meer snelheid 
in het spel van ZSC. Er werd weer 
lustig gescoord wat zorgde voor 
een vertrouwd beeld: Zandvoort 
leidde met 8 punten verschil, met 
10 minuten te gaan. Uiteindelijk 
stopte de teller op 23-16.

Scores ZSC: Noëlle Vos: 6; Naomi 
Kaspers en Romena Daniëls ieder 
5; Manon van Duijn: 3 en zowel 
Laura Koning als Annelot Kaspers 
scoorden ieder 2 keer.

Basketbal

Zaalhockey

Badminton

Handbal

voordat de Zandvoorters echt 
uitliepen naar een paar punten 
verschil. 

Topscores Lions: Ron v.d. Meij 
en Nils Crabbendam ieder 19 en 
Sander Verboom kwam met 15 
punten ook in de dubbele cijfers.

Komende zaterdag speelt Lions 
in de Korver Sporthal om 19.00 
uur de belangrijke wedstrijd 
tegen de nummer twee van 
de ranglijst: de reserves van 
Hoppers uit Hoorn. De heen-
wedstrijd in Hoorn werd een 42-
74 overwinning voor The Lions.

Volledig gefocust begon Zand-
voort aan de eerste wedstrijd. ZHC 
speelde goed samen en wist snel 

Tegenstander is Badminton 
Vereniging Almere, die in de 
halve finale tot twee aan toe 
van de regerend landskampi-
oen DKC uit Den Haag hebben 
gewonnen. Het belooft dus een 
geweldig spektakel te worden.

Op alfabetische volgorde:
Administratiekantoor 

K. Willemse
Agreable
ASN Vermaire Haarlem
Auto Strijder
Autobedrijf KariMo
Autobedrijf Zandvoort
Autorijschool Van der Veld
Bad Zuid Zandvoort
Beter Mobiel
Bloemsierkunst J. Bluijs
Brossois
Circus Zandvoort
Creme Fresh
Dorsman Assurantiën
Empelen en Van Dijk
Friends in Fashion
Grand café XL
Greeven Makelaardij

H. Willemse Elektrotechniek
Healthclub Zandvoort
Het Pakhuis
Hot Yoga Studio Daandasana
Huurders platform Zandvoort
Koene Cleaning Service
MMX Italian Restaurant
Monuta Westerveld
Orbit Restaurant & Lounge 

Bloemendaal B.V.
P. van Kleeff
Pronto Wonen
Shiatsis
SKiP
Stichting Pluspunt Zandvoort
Strandpaviljoen Thalassa
The Body Manager
Transportbedrijf Van der Veld
Van der Valk Notariaat
VVV Zandvoort

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden 
van alles wat in Zandvoort leeft. 

Adverteerders

op voorsprong te komen. Ook de 
tweede helft speelde Zandvoort 
vol overgave en wisten het de 

doelvrouw van Uitgeest nog een 
aantal keer te passeren. In de laat-
ste seconde wist Uitgeest met een 
strafcorner een doelpuntje mee 
te pikken waardoor de eindstand 
5–1 in Zandvoorts voordeel werd.  

De andere opponent, de dames 
van Spaarndam, hadden onze 
plaatsgenoten al een paar wed-
strijden zien spelen en wisten 
waar de kansen lagen. ZHC con-
troleerde vanaf de eerste minuut 
het spel maar de kansen gingen 
er niet in. Spaarndam kreeg één 
kans, scoorde en kwam op voor-
sprong. Maar ZHC herpakte zich 
goed en scoorde nog voor rust 3 
keer. Met nog 4 doelpunten in de 
tweede helft werd het uiteinde-
lijk 7–1, waardoor de dames van 
ZHC een productieve dag achter 
de rug hadden. 



Pronto Wonen Woonboulevard Cruquius
Spaarneweg 22
www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

Openingstĳ den:
Maandag 13:00 - 17:30 uur • Dinsdag t/m Vrĳ dag 09:30 - 17:30 uur
Zaterdag 09:30 - 17:00 uur • Zondag 12:00 - 17:00 uur

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel
VRĲ PARKEREN!

P

Elke
zondag

open

VEEL uit VOORRAAD
of DIRECT MEENEMEN

SALE!
DE SALE IS GESTART BIJ PRONTO WONEN

899,-
SALE PRIJS

HOEKBANK

49, 95

SALE PRIJS

119,-
SALE PRIJS

729,-
SALE PRIJS

uit vOORRAAD
LEVERBAAr

uit vOORRAAD
LEVERBAAr

uit vOORRAAD
LEVERBAAr

Vitrinekast Duarte H200xB188xD035cm 729,-

Eetstoel Kiton 
in diverse kleuren verkrĳ gbaar, nu 49,95

Eettafel Duarte H78xB90xL180-260 cm, vanaf 339,-Eetfauteuil Camaro
in stof donkergrĳ s uit voorraad leverbaar, van 149,- voor 119,-

Salontafel Duarte H40xB60xL127cm 249,-

duarte collectie
4 weken levertijd

Hoekbank Micanto ruime 2,5 zits met een grote hoek met eiland, nu 889,-
(ook als 2 zits + grote hoek verkrĳ gbaar)

249,-
SALE PRIJS


